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ΑΘΗΝΑ 

 
ΠΡΟΣ       : 2ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΥΠ’ OΨΙΝ : Διεύθυνσης   
                  Συλλόγου Καθηγητών 

                  Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 
                  Μαθητικής Κοινότητας 

 
Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι, 
 

    Η εταιρεία I.Q HOLIDAYS «Έξυπνες Διακοπές» βρίσκεται στον χώρο του Τουρισμού εδώ 
και 16 έτη και έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες δυνάμεις του 
χώρου. 
 

    Η εμπειρία 30 ετών, ο επαγγελματισμός, η διάθεση και το όραμα των Ιδιοκτητών, έχουν 
συμβάλει στην δημιουργία ενός εντυπωσιακού σε μέγεθος πελατολογίου, που 
αποτελείται από, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες(business accounts), Τράπεζες, Οργανισμούς 
Δημοσίου, Συλλόγους - Συνδέσμους, Σχολείων - Πανεπιστημίων που απολαμβάνουν κάθε 
χρόνο τις υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικές υπηρεσίες της σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Η 
διοργάνωση των παγκοσμίων event( projects ) από την εταιρεία μας στην χώρα μας, είναι 
σίγουρα μια εγγύηση για τους νέους πελάτες μας, αφού ήδη μας εμπιστεύονται μεγάλοι 
Οργανισμοί και Εταιρείες (Κατηγορία Events by IQ στην ιστοσελίδα μας).   
 

Σας αναφέρουμε ενδεικτικά μερικούς από τους πελάτες και project μας : 
RED BULL HELLAS –GREGORY'S ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ – YAVA – HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΡΩΝΗΣ – YVES ROCHER – ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – EUROAXES – MEΣΟΓΕΙΑΚA ΜΑΘΗΤIKA ΣΥΝΕΔΡΙA–  –  ATHENS THROWDOWN – GRAFIMA – E-

CLICK – MEIDANIS  – CYTA – EKΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ  – KEN  – FORTHNET / NOVA 
 

  Τα γραφεία της εταιρείας μας βρίσκονται επί της Πλατείας Συντάγματος και καθημερινά 
μας επισκέπτονται και εξυπηρετούνται εκατοντάδες πελάτες για τις ταξιδιωτικές τους 
ανάγκες. 
 
   Ευελπιστούμε με την προσφορά που επισυνάπτεται να μας επιλέξετε και να 
απολαύσετε και εσείς απροβλημάτιστα την εκδρομή σας.   
 
Σημείωση:   Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας μας (www.iqholidays.gr),  
                   ενημερωθείτε για τις οργανωμένες εκδρομές μας σε Ελλάδα και Ευρώπη,                     
                   κάντε OnLine κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου και κλείστε το ξενοδοχείο  
                   σας σε όλο τον κόσμο στις καλύτερες τιμές.  
 

 
Με εκτίμηση, 

 
Γεώργαρος Αθανάσιος 
Διευθυντής πωλήσεων 
 

http://iqholidays.gr/events/
http://www.iqholidays.gr/
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Θέμα:  
Προσφορά για Πενθήμερη Εκδρομή στα Ιωάννινα 

51 μαθητές + 4 καθηγητές 
24-28/2 

 

 

Περιλαμβάνονται:  
 

 Τέσσερις (04) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο DOVITEL BOUTIQUE (Πέραμα Ιωαννίνων) ή στο La  
Suite Hotel  το οποίο βρίσκεται στην πανέμορφη Αμφιθέα Ιωαννίνων 

 

 Στο ξενοδοχείο θα διαμείνει αποκλειστικά το σχολείο σας 
 

 
 Πρωινό καθημερινώς σε πλουσιοπάροχο μπουφέ του ξενοδοχείου (Σύνολο 4). 

 

 Δείπνο καθημερινώς σε πλουσιοπάροχο μπουφέ του ξενοδοχείου – Ημιδιατροφή (Σύνολο 4) 
 

 Οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου (Θέρμανση, εστιατόριο, bar, κ.τ.λ) θα είναι σε πλήρη 
λειτουργία, καθώς και θέρμανση και ζεστό νερό στα δωμάτια. 

 

 Τα δωμάτια για τους μαθητές θα είναι κατά βάση τρίκλινα και δίκλινα. 
 

 Δωρεάν συμμετοχή Καθηγητών – Συνοδών σε μονόκλινα δωμάτια. 
 

 Έξι (06) συμμετοχές με 50% έκπτωση για οικονομικά αδύναμους μαθητές (μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και ως 3 συμμετοχές με 100% έκπτωση - free).  

 
 Πολυτελή κλιματιζόμενα τουριστικά λεωφορεία ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, τα οποία θα είναι ελεγμένα 

μηχανολογικά (με όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, κτλ) και με 
συνεργάσιμους και ευγενικούς τουριστικούς οδηγούς, θα βρίσκεται στην αποκλειστική χρήση 
των εκδρομέων καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. 
 

 Βραδινές μετακινήσεις με τα πούλμαν, εφόσον επιθυμήσετε.  
 
 Δώρο της εταιρείας μας 300€ για τις υλικοτεχνικές ανάγκες του σχολείου σας. 
 

 Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. 
 

 Ξεναγήσεις – περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
 

 Το τελικό πρόγραμμα εκδρομής θα διαμορφωθεί από τους Υπεύθυνους Καθηγητές σε συνεννόηση 
με την εταιρεία μας . 

 

 Διόδια αυτοκινητόδρομων. 
 

 Διόδιο διέλευσης γέφυρας Ρίου –Αντιρρίου 
 

 Άμεση Ιατρική Κάλυψη/ συνεχής παρουσία ιατρού. 
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 Ιατροφαρμακευτική  ασφαλιστική κάλυψη με την  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ.( Αρ. Συμβ. 1295 )  
 

 Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινοτικής οδηγίας 
90/314/Ε.Ο.Κ << για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις >> (Ε 
.Ε. L 158/59/13-6-1990) με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ. ( Αρ. Συμβ. 66054 )  

 

 Ο οικονομικός διακανονισμός θα οριστεί από το σχολείο σε συνεννόηση με την εταιρεία μας. 
 

 Φ.Π.Α. 
 

 Αποδοχή των όρων της προκήρυξης. 
 

 Ατομικές αποδείξεις σε κάθε μαθητή ή γονέα με το πέρας της εκδρομής. 
 

Τιμή συμμετοχής ανά μαθητή  :  
 

La Suite Hotel 4*sup / NΕOΚΤΙΣΤΟ! 

https://hotellanassa.gr/www.lasuite.gr  

205,00€ συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι εισόδων * 
195,00€  χωρίς τις εισόδους 

 
  
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ EΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ :    9.060 ΕΥΡΩ 
 

-* ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΗ ΠΑΣΑ / ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΙΟΥ 
ΛΙΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
- το ξενοδοχείο θα φιλοξενήσει αποκλειστικά το σχολείο σας! 
- Πέρυσι ταξιδέψαμε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
και το 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ τα οποία και έμειναν απόλυτα ευχαριστημένα 

 

 

Dovitel Boutique Hotel 3***+Superior :   
(Προδιαγραφών 4**** - Σε όλα τα sites αναγράφεται ως 4****) 

 
  

ΠΕΡΑΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ & ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ – 
 www.dovitelhotel.gr 

185,00€ συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι εισόδων * 
175,00€  χωρίς τις εισόδους 

 
  
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ EΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ :    8.100 ΕΥΡΩ 
 
 

 

- Η επίσημη κατηγορία του ξενοδοχείου είναι 3* 

- Στο προτεινόμενο ξενοδοχείο έχουμε ταξιδέψει δεκάδες σχολεία μεταξύ των οποίων : 

 - ΡΑΛΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ / 5Ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / 4Ο ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ / 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ 

ΙΩΝΙΑΣ / 3Ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

 

 

 

https://hotellanassa.gr/www.lasuite.gr
https://hotellanassa.gr/www.lasuite.gr
https://hotellanassa.gr/www.lasuite.gr
http://www.dovitelhotel.gr/
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Δεν περιλαμβάνονται:  
Νέος φόρος διανυκτέρευσης (καταβάλλεται απευθείας από τους εκδρομείς στο ξενοδοχείο – 3-4€ ανά 
δωμάτιο ανά διανυκτέρευση), είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους (όπου προβλέπεται), 
προσωπικά έξοδα, ποτά στα γεύματα και ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ 

- ΔΩΡΟ ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ 
- Προσφορά της εταιρείας μας δύο τριήμερα ταξίδια για δύο άτομα το καθένα, στην Ελλάδα, 

για την λαχειοφόρο αγορά του σχολείου σας (Περιλ. 2 διαν/σεις σε δίκλινο δωμάτιο με 
πρωινό – ενδεικτικοί προορισμοί Μουζάκι & Πήλιο). 

 
 

 

‘ Δωρεάν διαμονές το 2020 για όλους !!! ’ 
Προσφορά της εταιρείας μας για όλους τους συμμετέχοντες της εκδρομής και τους συνοδούς τους Τρεις (03) ΔΩΡΕΑΝ διανυκτερεύσεις 
στους κάτωθι προορισμούς με υποχρέωση μόνο των δικαιούχων την καταβολή του κόστους του πρωινού και του βραδινού φαγητού  στους 

χερσαίους προορισμούς ή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και μεταφοράς(transfer)  στην Σαντορίνη και Ιο. 
Αναλυτικά σας προσφέρουμε 3 νύχτες(4 ημέρες)δωρεάν διαμονή σε : 

Τιμές ανά συμμετέχοντα: 
Καρπενήσι(κόστος 3 πρωινών+3 δείπνων σε μπουφέ στο LECANDIN HOTEL 3*): 63,00€ 
Λίμνη Πλαστήρα (κόστος 3 πρωινών+3 δείπνων σε μπουφέ στο NAIADES HOTEL 4*): 78,00€ 
Μουζάκι Καρδίτσας(κόστος 3 πρωινών+3 δείπνων σε μπουφέ στο MOUZAKI PALACE HTL 4*): 75,00€ 
Πλαταμώνας Πιερίας(κόστος 3 πρωινών+3 δείπνων σε μπουφέ στο OLYMPUS THEA HOTEL 4*): 75,00€  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.  
Η παραπάνω προσφορά δεν είναι υποχρεωτική και επίσης μπορεί να μεταβιβασθεί σε συγγενικό πρόσωπο των συμμετεχόντων (π.χ 

γονείς). 
 

 
 Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο 
τηλεφωνικό κέντρο 210 3232 888 ή στο κινητό 698 585 49 79. 
 
Με εκτίμηση 
Φουρνάρης Άκης 


